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ألف رسالة علمیة في مختلف حقول  80یحتضن ) األردنیة(كز إیداع الرسائل الجامعیة في مكتبة مر

 المعرفة
  

قّدر األمین العام المساعد التحاد الجامعات العربیة الدكتور خمیس حمیدي عدد رسائل  -فادیة العتیبي
التحاد الجامعات العربیة  الماجستیر والدكتوراه التي یحتضنھا مركز إیداع الرسائل الجامعیة التابع

 .ألف رسالة في مختلف التخصصات العلمیة) 80(والموطن في مكتبة الجامعة األردنیة فاق الـ 
 

وأشار حمیدي خالل لقائھ مدیرة مكتبة الجامعة األردنیة الدكتورة نشروان الطاھات إلى دور المركز 
ً للرسائل الجامعیة في في الحفاظ على حقوق الباحثین وطلبة الدراسات العلیا باعتب اره حاضنا

 .مؤسسات التعلیم العالي العربیة
   

وبیّن حمیدي أھمیة المؤسسات العلمیة التابعة لالتحاد داعیا إدارات المؤسسات إلى االعتماد على 
الذات في تمویل النشاطات والفعالیات األكادیمیة والمؤتمرات العلمیة التي تعقدھا تلك المؤسسات من 

مة المعارض والفعالیات العلمیة والمعرفیة للمساھمة في تطور الحركة العلمیة والثقافیة في خالل إقا
 .العالم العربي

  
من جانبھا أكدت الطاھات أن المركز یلعب دورا مھما في رفد الطلبة بالنماذج المتقدمة والرسائل 

لموضوعات العلمیة والسماح الجامعیة والمحافظة على األمانھ العلمیة وعدم االزدواجیة في كتابة ا
 .لھم وللباحثین باالطالع على المحتوى العلمي واألدبي للمركز بحریة ودون قیود

  
وأشارت الطاھات إلى دور االتحاد في دعم المؤتمر الدولي الخامس للنشر اإللكتروني الذي تقرر 

باعتماده تحت مظلتھ " االبتكار، المشاركة، االستدامة" عقده في شھر أیلول المقبل تحت عنوان 
 .بشكل رسمي، حیث سیشارك الدكتور الحمیدي في المؤتمر بعد أن أّكد حضوره لحفل افتتاحھ

  
وقالت إن المؤتمر الذي یتعلق بكیفیة تفاعل المكتبات والتكنولوجیا والتعلم بمنھجیة تحافظ على 

ن والناشرین للتواصل وتبادل االستدامة، یشكل فرصة حقیقیة اللتقاء الباحثین، والمھنیین، والمطوری
المعارف والخبرات في مجال النشر اإللكتروني وتأثیره على المؤسسات التعلیمیة، حیث یتضمن 
وفق أجندة أعمالھ أوراقا بحثیة، وورش عمل، و حلقات نقاشیة للتفاعل، باإلضافة إلى المعرض الذي 

والُمھتمین بالنشر اإللكتروني إلى  سوف یضم شركات رائدة في النشر االلكتروني، داعیة الباحثین
.المشاركة في ھذا المؤتمر الذي تم مأسستھ بالتعاون بین اتحاد الجامعات العربیة والجامعة األردنیة 

 أخبار الجامعة

  3: صصدى الشعب  -8: الغد ص - الرأي االلكتروني -بترا-األردنیةأخبار 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000اتف ھ

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
5 

  
  

  
 حدث في مستشفى الجامعة االردنیة مع ھذا المواطن

  
ّوح باالعتصام او التوقف عن العمل بسبب  من حق الكوادر الطبیة في الجھاز الحكومي ان تل

اعتداءات على فرد من افرادھا، او لحادث ما في ھذا المستشفى او ذاك، كما ھو حال التھدیدات 
ً بین شرائح المجتمع   .واالعتداءات التي تحدث یومیا

 
ً ان یلقى  ً، اال ان من حق المواطن ایضا ً ومجتمعیا ورغم ان مثل ھذه االمور وتلك مرفوضة رسمیا

  .عاملة التي تساعده على تجاوزاوجاعھ الرعایة الصحیة الالئقة والم
 

مستشفى الجامعة االردنیة لھ خدمات جلیلة ومقّدره شأنھ شأن المستشفیات الرسمیة االخرى، ولكن ال 
یخلو األمر ان یكون تكون من بین افراده من ال یحسن المعاملة او التصرف مع مریض قد یحضر 

  .یةوھو في أسوأ حاالتھ الصحیة والنفسیة واالقتصاد
 

  :ھذه واقعة الحد المواطنین وردت الى مدار الساعة ننشر تفاصیلھا 
 

وتحمل الرقم لدى المستشفى  2019 7 14یقول المواطن انھ تقدم بشكوى لمستشفى الجامعة بتاریخ 
، بعد ان لقي معاملة غیر الئقة اثناء مراجعتھ للمستشفى الجراء عملیة جراحیة بالعین  4868

ً وبلباس العملیة، ما اضطر  1172019الیسرى بتاریخ  حیث تم تركھ تحت تأثیرالتخدیر وحیدا
للخروج من غرفة التمریض وھو غیر مدرك لمظھره والكالم الذي یصدرعنھ، فلم تجر لھ العملیة 

  .في ھذا الموعد
 

ویضیف المواطن لـ مدار الساعة ذھبت الى المستشفى وقدمت الشكوى بتفاصیلھا واسماء الذین كلفوا 
ً بعد بإ ً جدیدا أسابیع رغم معاناتي من ضعف البصر وما  6جراء العملیة قبل رفضھم فأعطوني موعدا

  .زلت انتظر الرد على الشكوى المقدمة
 

انني كمواطن لھ حق المعالجة والعالج وتعرض إلھانة بعیدة كل البعد عن التعامل الطبي واالنساني 
مور الحرجة التي تحدث للمرضى، ارجو ان یتم الذي عرفناه في كوادرنا الطبیة ونخوتھا في اال

 .التحقیق في الشكوى ومحاسبة من قّصر في واجبھ واساء لي

  مدار الساعة 
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 مستشفى االردنیة یطالبون تحسین اوضاعھم ویتوقفون عن العمل وممرض
 
 

توقف عن العمل صباح الیوم امام مستشفى الجامعة االردنیة العشرات من ممرضي مستشفى الجامعة 
 .ة للمطالبة بتحسین اوضاعھم واالستجابة لمطالبھم المالیة والوظیفیةاالردنی

 
وكانت نقابة الممرضین قد اعلنت عن استثناء قسم الطوارئ وغسیل الكلى والتعامل مع الحاالت 

كما أعلنت عن آلیة التوقف عن العمل، ودعت منتسبیھا إلى االلتزام . الطارئة وتقدیم األدویة للمرضى
 .م الرسمي والتجمع في ساحات المستشفى وبالزي الرسميبساعات الدوا

 
وتطالب النقابة بتحسین أوضاع منتسبیھا العاملین في المستشفى واالستجابة ومطالبھم المالیة 

وأكدت النقابة في آلیة التوقف على ضرورة االلتزام بأھداف التوقف واألخالقیات العامة . والوظیفیة
  .رضین إلى مشاركة زمالئھم االعتصام وبالزي الرسميوأخالقیات المھنة، ودعت المم

  طلبة نیوز
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  )الجامعة(تستثني الحاالت الطارئة من توقف منتسبیھا عن العمل في ) الممرضین(
  

اعلنت نقابة الممرضین عن استثناء قسم الطوارئ وغسیل الكلى والتعامل مع الحاالت الطارئة وتقدیم 
   .تنفذه النقابة الیوم الثالثاء في مستشفى الجامعة األردنیة األدویة للمرضى من التوقف عن العمل الذي

  
وأعلنت النقابة عن آلیة التوقف عن العمل، ودعت منتسبیھا إلى االلتزام بساعات الدوام الرسمي 

وتطالب النقابة بتحسین أوضاع منتسبیھا العاملین  .والتجمع في ساحات المستشفى وبالزي الرسمي
   .ة لمطالبھم المالیة والوظیفیةفي المستشفى واالستجاب

  
وأكدت النقابة في آلیة التوقف على ضرورة االلتزام بأھداف التوقف واألخالقیات العامة وأخالقیات 

   .المھنة، ودعت الممرضین إلى مشاركة زمالئھم االعتصام وبالزي الرسمي
  

طالب، أن الجھات ذات العالقة وكانت النقابة قد قالت في بیان لھا انھ من خالل سعیھا لتحقیق تلك الم
   .التدرك أھمیة دور الممرض في الرعایة الصحیة وتقدیم الخدمة للمریض

  
وحمل البیان إدارة المستشفى ورئیس الجامعة المسؤولیة عن أي خلل ینتج عن توقف الخدمات 

 .التمریضیة عن المرضى طیلة التوقف عن العمل

  االلكترونيالرأي 
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مقدمھا الباحث السعودي محمد حمود العنزي على  لیحص 2030دراسة استشرافیة لرؤیة  أول
 الدكتوراه بامتیاز مع مرتبة الشرف من الجامعة األردنیة

 
 

ھـ ، الباحث  1440-11-19الموافق  2019من شھر مایو  22منحت الجامعة األردنیة یوم االثنین الـ
في العلوم السیاسیة  محمد حمود سلیمان العنزي من المملكة العربیة السعودیة ، درجة الدكتوراه

 .بامتیاز مع مرتبة الشرف 
 

حیث ناقش الباحث أطروحتھ المقدمة في في كلیّة األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة 
في الجامعة األردنیة كأول أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة تتناول دراسة استشرافیة لرؤیة 

في تعزیز مقومات القوة في السیاسة  2030ة لتوظیف استراتیجیة رؤیة استشرافی: ، بعنوان  2030
ُدمت االطروحة استكماال لمتطلبات )  2030-2016(الخارجیة السعودیة على المستوى االقلیمي  ، وق

 .الحصول على درجة الدكتوراه في العلوم السیاسیة لكلیة الدراسات العلیا بالجامعة االردنیة 
 

الدراسة التي وصفوھا بالمتمیزة ، حیث ناقشھا مع الباحث األستاذ الدكتور وأشادت لجنة المناقشة ب
ً على األطروحة ، وعضویة كل من  ً ومشرفا األستاذ الدكتور محمد : أمین عواد المشاقبة رئیسا

القطاطشة، واألستاذ الدكتور ولید خالد ابو دلبوح، واألستاذ الدكتور ھاني عبدالكریم أخو ارشیده ، 
 . المناقشة منح الباحث درجة الدكتوراه في العلوم السیاسیة بامتیاز مع مرتبة الشرفوفي ختام 

 
بھدف  2015جدیرا بالذكر ان الجامعة األردنیة استحدثت برنامج دكتوراه العلوم السیاسیة عام 

 تطویر مھارات الباحثین في مجال العلوم السیاسیة البحثیة واالكادیمیة من خالل دراسة وتحلیل أھم
القضایا النظریة والمنھجیة والتیارات األساسیة في حقل العلوم السیاسیة، وربطھا باالحداث 

مثل حقل السیاسة المقارنة والعالقات الدولیة، النظریة . والتطورات على مستوى الدولي واالقلیمي
لفتح مجاالت  السیاسیة والمنھجیة، ویسھم البرنامج بناء القوى البشریة المحلیة، والعربیة وتنمیتھا

ً، وبالتالي تحفیز الطاقات المحلیة لإلبداع في المجال العمل  ً، وخارجیا مرغوبة ومطلوبة محلیا
 ً السیاسي، والسیاسات الدولیة لرفد السوق المحلي والعربي بكفاءات ممیزة، األمر الذي سیسھم إیجابا

  .تطویر البرامج الدراسیةفي تنمیة المجتمع وتحقیق الرسالة األساسیة االكادیمیة في البحث و
 

 
  

  الكون نیوز
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تخفیض رسوم الطلبة العائدین من السودان: التعلیم العالي   

 
أوصى مجلس التعلیم العالي، لمجالس أمناء الجامعات األردنیة الرسمیة باستیفاء رسوم دراسیة من 

ي تستوفیھا الطلبة األردنیین العائدین من الجامعات السودانیة تعادل نصف الرسوم الدراسیة الت
  .الجامعات في التخصصات التي قبلوا فیھا على البرنامج

 
جاء قرار المجلس خالل الجلسة التي عقدھا، االثنین، برئاسة وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي 

ً ألحكام المادة  من قانون الجامعات األردنیة رقم ) ح/10(والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني استنادا
تحدید الرسوم الدراسیة التي (المتعلقة بصالحیات مجالس االمناء والمتضمنة  2018لسنة ) 18(

  .، الموازي)تستوفیھا الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات
 

الموافقة على اعتماد قوائم تخصصات الكلیات الجامعیة المتوسطة والتخصصات ”وقرر المجلس 
 .(2019/2020(لرسمیة والخاصة للعام الجامعي المناظرة لھا في الجامعات األردنیة ا

من جانٍب آخر وافق المجلس على السیاسة العامة لقبول الطلبة الحاصلین على الشھادة الجامعیة 
  .2019/202المتوسطة في الجامعات االردنیة من خالل التجسیر للعام الجامعي 

 
الجامعات األردنیة الصادرة بمقتضى  كما وافق على تعلیمات االجازات ألعضاء الھیئة التدریسیة في

) 43(من نظام االجازات دون راتب ألعضاء الھیئة التدریسیة بالجامعات األردنیة رقم ) 8(المادة 
  .2017لسنة 

 
/ كما وافق المجلس على استحداث برنامج البكالوریوس في تخصص التمریض في الجامعة األردنیة 

ً من الفصل األ ، شریطة تحقیق معاییر )2019/2020(ول من العام الجامعي فرع العقبة وذلك اعتبارا
  .”.االعتماد الخاص للتخصص قبل بدء التدریس فیھ

 
على صعیٍد آخر قرر مجلس التعلیم العالي الموافقة لجامعة الیرموك على دمج ببرنامج ماجستیر 

امج ماجستیر اللغة برن(لیصبح ) لغة ونحو/اللغة العربیة (وماجستیر ) أدب ونقد/اللغة العربیة (
) لغة ونحو/ اللغة العربیة (ودكتوراه ) أدب ونقد/اللغة العربیة (وبرنامجي دكتوراه )العربیة وآدابھا

ً من بدایة العام الجامعي ).برنامج الدكتوراه اللغة العربیة وآدابھا(لیصبح  وذلك اعتبارا
  .”، شریطة تحقیق معاییر االعتماد الخاص للتخصصین)2019/2020(

 
و وافق على تعدیل مسمى برنامج الدكتوراه في القانون العام في الجامعة األردنیة لیصبح برنامج 

ً من بدایة العام الجامعي  ، شریطة تحقیق معاییر )2019/2020(الدكتوراه في القانون وذلك اعتبارا
  . “االعتماد الخاص للتخصص

  
ً من بدایة العام و على تجمید القبول في التخصصین التالیین في جامعة ال بلقاء التطبیقیة وذلك اعتبارا

، شریطة االستمرار في تحقیق معاییر االعتماد وتخریج كافة الطلبة )2019/2020(الجامعي 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  7: الغد ص
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في كلیتي ) نظم المعلومات اإلداریة(الملتحقین في كال التخصصین برنامج البكالوریوس بتخصص 
) نظم المعلومات المحاسبیة(البكالوریوس بتخصص  العقبة الجامعیة وكلیة الكرك الجامعیة، وبرنامج

  .في كلیة الكرك الجامعیة
 

كما وافق على تجمید القبول في التخصصات االتیة في جامعة الشرق األوسط وذلك اعتبارا من بدایة 
، شریطة االستمرار في تحقیق معاییر االعتماد لحین تخریج كافة )2019/2020(العام الجامعي 

  ).العلوم السیاسیة(برنامج الماجستیر بتخصص :وھي “ قین في تلك التخصصاتالطلبة الملتح
  

علم (برنامج الماجستیر بتخصص  ).نظم المعلومات الحاسوبیة(برنامج البكالوریوس بتخصص 
  ).األعمال اإللكترونیة(برنامج الماجستیر بتخصص  )الحاسوب

 
، والمصادقة 2018معة الزرقاء لعام المصادقة على الحساب الختامي لجا”إلى ذلك قرر المجلس 

، والمصادقة على الحساب الختامي لجامعة االسراء 2019على مشروع موازنة جامعة الزرقاء لعام 
، والمصادقة على الحساب 2019، والمصادقة على مشروع موازنة جامعة االسراء لعام 2018لعام 

شروع موازنة جامعة الشرق االوسط والمصادقة على م 2018الختامي لجامعة الشرق االوسط لعام 
، والمصادقة على التقریر الرقابي لجھاز الرقابة الداخلیة في الجامعة الھاشمیة عن العام 2019لعام 

ً الى نص المادة  2018 لسنة ) 18(من قانون الجامعات األردنیة رقم ) 3/ج/24(وذلك استنادا
2018”. 
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 الجامعاتإعالن الحد األدنى لمعدالت االلتحاق في 
   

أعلنت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي االثنین، الحد األدنى لمعدالت االلتحاق في تخصصات 
 .الجامعات الرسمیة والخاصة

 
الوزارة أعلنت ذلك وفقا للسیاسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات األردنیة والمقررة من مجلس 

 .2020- 2019التعلیم العالي للعام الجامعي 
 

وقالت الوزارة إنھ یشترط للحد األدنى لمعدالت االلتحاق في الجامعات األردنیة، بأن ال تقل عالمة 
 .من الحد األعلى لعالمة المادة% 50الطالب في كل مادة من مواد الثانویة العامة عن ما نسبتھ 

 
من  1190ن عن وفي الجامعات الرسمیة، أال یقل الحد األدنى للقبول في كلیات الطب وطب األسنا

، 1120، كلیات الھندسة والعمارة والصیدلة والطب البیطري %85، وبمعدل 1400أصل المجموع 
، التمریض والعلوم الطبیة المساندة وعلوم التأھیل %70وبمعّدل  1050، الشریعة %80وبمعّدل 

 .%65وبمعّدل  910، وباقي التخصصات في الكلیات األخرى أال یقل عن %70وبمعّدل  980
 

من  1120وأال یقل الحد األدنى للقبول في الجامعات الخاصة، في كلیة الھندسة والعمارة والصیدلة 
، التمریض والعلوم الطبیة %75وبمعّدل  1050، الشریعة %80وبمعدل  1400أصل مجموع 

، وباقي التخصصات في %65وبمعّدل  910، القانون %70وبمعدل  980المساندة وعلوم التأھیل 
  %.60وبمعدل  840ات األخرى أال یقل عن الكلی

  4: الدستور ص
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تطال اسس تعیین مجالس االمناء ورؤساء " التعلیم العالي "و " الجامعات " تعدیالت : البدور 
 الجامعات

  
شرعت لجنة التربیة والتعلیم والثقافة النیابیة برئاسة الدكتور إبراھیم البدور بمناقشة مشروعي 

بحضور  2019امعات األردنیة والتعلیم العالي والبحث العلمي لسنة القانونین المعدلین لقانون الج
وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني وامین عام وزارة التعلیم 

  .العالي والبحث العلمي الدكتور عاھد الوھادنة 
 

اءة أولیة على مواد المشروع وبلورة تصور وقال النائب البدور ان اجتماع الیوم جاء بھدف اجراء قر
شامل عن جمیع التعدیالت ومبرراتھا بغیة الوصول الى قانون یواكب التطورات ویحقق النھضة 

  . المنشودة ویعالج الثغرات التي تعیق تقدم الجامعات األردنیة
 

رة لسیاساتھا وفیما أشار البدور الى ان مسیرة التعلیم العالي بحاجة الى مراجعة شاملة ومستم
وتشریعاتھا بھدف إزالة أي تشوھات واالختالالت التي تظھر اثناء تطبیق القوانین المتعلقة بھا اكد 

  .على ضرورة استقرار التشریعات لجذب االستثمار في ھذا القطاع 
 

ً ان سیتم في  واكد البدور حرص اللجنة على االستماع الى اراء المعنیین بھذا االمر موضحا
ات القادمة االطالع على وجھات نظر رؤساء الجامعات الرسمیة ورؤساء مجالس األمناء االجتماع

  .واخذ جمیع مالحظاتھم بعین االھتمام والعنایة
 

وأوضح البدور ان تم بحث جمیع التعدیالت مع الوزیر المعاني والغایات التي جاءت من اجلھا 
امعات الرسمیة حیث تضمن التعدیل سحب ومبررات كل تعدیل ال سیما المتعلقة بتعیین رؤساء الج

صالحیات التنسیب بالتعیین من مجالس امناء الجامعات ومنحھا الى مجلس التعلیم العالي الذي بدوره 
  .ینسب بذلك الى مجلس الوزراء

 
وشدد البدور بھذا الصدد على ضرورة إیجاد نظام حصیف یتضمن أسس ومعاییر عادلة وشفافة في 

  .ء الجامعات بحیث ال تخضع ألي مزاجیات ومحسوبیات ومصالح ضیقةاختیار وتعیین رؤسا
 

كما بحثت اللجنة بحسب البدور المواد المتعلقة بإلغاء صالحیة مجلس االمناء بتحدید اسس القبول، 
واالبقاء على صالحیة تحدید أعداد المقبولین في حقول التخصصات المختلفة باإلضافة الى منح 

الحیة إعفاء رئیس مجلس امناء الجامعة الرسمیة واي عضو فیھا وصالحیة مجلس التعلیم العالي ص
تجدید تعیین رئیس الجامعة الى مجلس التعلیم العالي باإلضافة الى شروط انتھاء خدمة رؤساء 

  .مجالس األمناء واعضائھا
 

ماح لھا كما ناقشت اللجنة التعدیالت التي منعت الجامعات من فتح مراكز ومكاتب ارتباط لھا والس
بإنشاء مراكز للتعلیم والتدریب واالستشارات والخدمات وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع 
الجامعة فقط الى جانب التعدیل الذي حصر مكان عقد مجلس االمناء اجتماعاتھ داخل الحرم الجامعي 

 .بدال من في الحرم الجامعي

  6: الرأي ص–سرایا 
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س الذي یشغل رتبة االستاذیة في الجامعة تمدید وناقشت أیضا التعدیل الذي أجاز لعضو ھیئة التدری
خدمتھ سنة فسنة لمدة ال تزید على خمس سنوات شریطة ان یكون الئقا صحیا لممارسة اعمالھ 

  .االكادیمیة بقرار من مجلس العمداء بناء على توصیة مبررة من المجالس المختصة بالجامعة
 

لیمان الزبن وھدى العتوم وصباح الشعار حسن السعود واحمد الرقب وس: بدورھم اثار النواب 
وابتسام النوافلة وعلیا أبو ھلیل وشاھة العمارین عدد من التساؤالت حول جمیع مواد المشروع 
ً المتعلقة بإلغاء مراكز ومكاتب االرتباط مؤكدین ضرورة ان یعیش الطالب الحیاة الجامعیة  خصوصا

  .على أصولھا 
 

سھم في إزالة العقبات والتشوھات وتمكن الجامعات من تحقیق واكدوا أھمیة الخروج بتعدیالت ت
  .أھدافھا وأداء رسالتھا السامیة على اكمل وجھ 

 
ً الى ان ھذه التعدیالت جاءت  من جھتھ أجاب الوزیر المعاني على جمیع استفسارات اللجنة الفتا

  .لمعالجة بعض الثغرات التي ظھرت خالل الممارسات العملیة والتطبیق
 

ً النتفاء الھدف التي وجدت من اجلھ فال عالقة لھا  وبرر ان الغاء مراكز ومكاتب االرتباط جاء نظرا
ً وھي غیر موجودة في دول أخرى واذا كانت الجامعة ترید التوسع فعلیھا فتح فرع  بالتسویق اطالقا

  .في عمان كالجامعة األردنیة 
 

وع من االشراف والطالب ال یتعرض للحیاة وبین المعاني ان ھذه المراكز ال یقع على عاتقھا أي ن
الجامعیة والقصد منھ ضبط التدریس ورفع سویتھ وھذا ال یتأتى اال إذا تم التدریس تحت نظر الھیئة 
ً وانما ھو  ً انھ جاء استجابة لضغوطات قضیة اعتماد الجامعات التي حدثت مؤخرا التدریسیة نافیا

ً وتسعى ال   .ى تنفیذھا على ارض الواقعفكره موجودة لدى الوزارة مسبقا
 

وفیما یتعلق بتشكیل مجالس األمناء أكد المعاني انھا تتشكل وفق المھام المناطة بمجلس األمناء 
ً الى ان إضافة خبرات  وصالحیاتھ واالجدر ان یكون المجلس ثري بالخبرات التي تحقق مھامھ الفتا

  . ولجنة قانونیة للمجلس سیكون لھ اثار إیجابیة
 

عیین رؤساء الجامعات قال المعاني ان یتم من خالل نظام یعني بھذا الشأن وضمن ضوابط وحول ت
 .واسس معینة

وبخصوص تمدید خدمات أعضاء الھیئة التدریسیة مّمن بلغوا السبعین من العمر بین المعاني ان 
رتھم ھناك خبرات متراكمة لدیھم ما یتطلب إیجاد حل كریم یمكنھم من مواصلة عطاءھم ونقلة خب

 .للطلبة
الى ذلك ناقشت اللجنة أبرز التعدیالت الواردة بمشروع القانون المعدل لقانون التعلیم العالي والبحث 

والتي جاءت لتنظیم شؤون فروع الجامعات االجنبیة غیر التابعة لمؤسسات  2019العلمي لسنة 
ه الغایة، ولتمكین وزارة التعلیم العالي ومكاتب ارتباطھا وتوضیح مھامھا بمقتضى نظام یصدر لھذ

التعلیم العالي والبحث العلمي من وضع سیاسات لتوفیر التمویل للملتحقین بالتعلیم الجامعي عن 
طریق المنح والقروض بدال من تخصیص منح وقروض، باإلضافة الى ضرورة وجود لجنة قانونیة 

  .في مجلس التعلیم العالي
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ُ : الوزیر المعاني  وبعض مجالس االمناء لم .. میا عضو مجلس أمناء جامعة ال یجوز أن أضع أ
  یعقدوا اجتماعاتھم بالجامعات

أّكد وزیر التربیة والتعلیم وزیر التعلیم العالي على أھمیّة االختیار المناسب ألعضاء مجالس األمناء 
  .في الجامعات

ن للتشكیالت التي حص ّ ً لمجالس األمناء وتساءل المعاني في سیاق ال یخلو من االنتقاد الُمبط لت سابقا
ً لیشتق منھ االختیار، ما ھي مھمة مجلس األمناء؟"   ".یجب أن أطرح تساؤال

حینما أبحث عن األكادیمیین داخل المجلس ال أبحث عن بكالوریوس، وقد آتي باقتصادي " وأضاف 
مي وأضعھ في مجل ُ س أو صناعي حامل لدرجة بكالوریوس لكنھ مليء، لكن ال یجوز أن آتي بأ

  ".األمناء

ھناك أعضاء مجالس أمناء لم یدخلوا "وقال الوزیر خالل اجتماع لجنة التربیة النیابیة صباح اإلثنین 
  ".الجامعات ولم یجتمعوا في داخلھا

ونفى أن تكون التعدیالت جاءت كردة فعل على ما أثارتھ بعض الدول من اختیار الجامعات لطلبتھا، 
الضغط األكادیمي من أي دولة، بل إن الوزارة كانت تفكر بھا قبل لم تكن التعدیالت نتیجة "وقال 

  )".االعتماد(دخول قضیة ما ُسّمي بـ 

فإدارة الجامعة یجب أن تضبط العملیة التدریسیة، وال یكون ذلك إال إذا وقع التعلیم "وزاد المعاني 
  ".تحت مرمى وبصر أعضاء الھیئة التدریسیة وفي الحرم الجامعي

جامعات لغایات نقل الرسائل البرید  3اإلرتباط، بین الوزیر أن الفكرة بدأت من قبل وحول مكاتب 
ً إلى أنھ وبعد التطور التكنولوجي فإن  والتواصل بین الجامعة في المحافظة والعاصمة عمان، مشیرا

  .الغرض من إقامة مكاتب اإلرتباط تلك قد انتفى الغرض منھا برغم أن المباني بقیت مستأجرة

ح الوزیر أن مكاتب اإلرتباط ال تستخدم ألغراض التسویق للجامعات بل كغرف للتدریس وأوض
ً في مدارس ومعاھد أخرى وأخذت تدرس   .وھناك من استأجر غرفا

ورأى الوزیر أنھ إذا كانت الجامعات في خارج العاصمة ترید التدریس في عمان وتعتقد بوجود 
ً، وتقوم بك امل األعباء المترتبة علیھا، كما فعلت الجامعة األردنیة جدوى اقتصادیة لھا فلتفتح فرعا

ً لھا في العقبة   .حینما فتحت فرعا

وبیّن المعاني أن التدریس الذي كان یحصل عند البعض في المراكز والمعاھد ال یقع علیھ نوع من 
 .اإلشراف الذي یحصل في داخل الجامعات، والطالب ال یتعرض للحیاة الجامعیة

  
  

  سرایا
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  بمشاركة الجامعات بوضع أسئلة امتحان الكفاءة الجامعیةتوصیة 
  

اقترح عمداء كلیات في الجامعات األردنیة خالل ورشات عمل تقییمیة المتحان الكفاءة الجامعیة الذي 
تنفذه ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، مشاركة الجامعات في تحدید الكفایات للمستوى العام 

  .علیھا) األسئلة(الفقرات والدقیق لالمتحان ووضع 
  

من جانبھ، أكد رئیس الھیئة الدكتور بشیر الزعبي، ضرورة إعادة النظر في الخطط الدراسیة 
م لتتماشى مع اإلطار الوطني للمؤھالت، وضرورة  ّ وتطویرھا، بحیث تكون مبنیة على نتاجات التعل

راجعة حول كفایات التخصصات دراسة التقاریر التفصیلیة لكل جامعة وتزوید الھیئة بالتغذیة ال
  .المختلفة، وأسباب عدم تجاوز بعض التخصصات والكفایات لنسب االتقان المحددة

  
ودعا الجامعات، إلى وضع خطط تحسینیة لمعالجة ھذه األسباب، موضحا أن الھیئة تتطلع باستمرار 

ّم في كل البرامج األك    .ادیمیةلعقد ورشات تدریبیة في الجامعات لتوحید نواتج التعل
  

وحث الزعبي، الجامعات على تشكیل لجان في كل كلیة وفي كل قسم لمناقشة نتائج امتحان الكفاءة 
الجامعیة والوقوف على مواطن القوة والضعف سواء على المستوى العام او المستوى الدقیق وارسال 

   .التغذیة الراجعة المتعلقة بالكفایات وامكانیة تطویرھا إلى ھیئة االعتماد
  

ّم للبرامج  على صعید متصل، عقدت لقاءات بین مختصین من الجامعات للتركیز على نتاجات التعل
األكادیمیة، واستكمال تطویر بنك األسئلة المتحان الكفاءة الجامعیة بمستوییھ العام والدقیق ومراعاة 

ً للكفایات، وضرورة اختیار الوقت المناسب لعقد ا) األسئلة(توزیع الفقرات  متحان الكفاءة وفقا
الجامعیة بما ال یتعارض مع امتحانات الجامعات، عالوة على ذلك ضرورة ربط الكفایات في امتحان 

ً للواصفات العامة والخاصة في اإلطار الوطني للمؤھالت ّم طبقا    .الكفاءة الجامعیة بنواتج التعل
  

ً وطالبة م( 38044(وتقدم المتحان الكفاءة في دورتھ االخیرة،  ن المتوقع تخرجھم للفصل طالبا
  .2019/2018(الدراسي الثاني والصیفي من العام الجامعي 

  
م التي قاسھا امتحان الكفاءة ) نسبة اإلتقان(وبلغت نسبة اإلجابات الصحیحة  ّ للكفایات ونتاجات التعل
ویالحظ وجود تقارب بین ھذه النسبة ومثیلتھا في (%، 58.57(الجامعیة ضمن المستوى العام 

إلى % 5.42(وقد تراوحت نسبة االتقان ما بین (، 2019/2018(ل االول من العام الجامعي الفص
63.65.(%   

  
وحصلت مھارة حل المشكالت والعمل في فریق على أعلى نسبة إتقان، بینما حصلت مھارة البحث 

لى نسبة العلمي وتفسیر النتائج على أدنى نسبة إتقان، بینما حصلت عائلة العلوم الھندسیة على أع
إتقان مقارنة مع النسبة العامة لإلجابات الصحیحة في المستوى العام، في حین حصلت عائلة القانون 
على أدنى نسبة إتقان، فیما اظھرت تحسنا في نسب اإلتقان للكفایات في العدید من التخصصات 

منخفضة في  بینما ال زالت(، 2019/2018(مقارنة مع الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
  .كفایات بعض التخصصات األخرى

  6: الرأي  ص
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السیاسة العامة لقبول الطلبة الحاصلین على الشھادة الجامعیة المتوسطة في الجامعات األردنیة من 
 )2019/2020(خالل التجسیر للعام الجامعي 

 
 النص المقترح..النص القدیم 

 ً ً في الجامعات األ. أ:أوال ً للقبول تنافسیا من الطلبة %) 10(ردنیة الرسمیة أعلى یُعتبر مؤھال
في كل تخصص لھ نظیر في ) االمتحان الشامل(الناجحین في امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة 

، شریطة أن ال یقل معدلھم في ھذا )باستثناء تخصصات الطب وطب األسنان(الجامعات األردنیة 
، باستثناء الطلبة الذین یرغبون التجسیر %)68(عن ) نظام السنتین، ونظام الثالث سنوات(االمتحان 

إلى تخصصات الھندسة والطب البیطري وتخصص الصیدلة حیث یشترط أن ال یقل معدلھم عن 
ً   .وأن یكون فرع الثانویة العامة أو ما یعادلھا علمي فقط لتخصص الصیدلة%) 70( یُعتبر . أ:أوال

ً في الجامعات األردنیة الرسمی ً للقبول تنافسیا من الطلبة الناجحین في امتحان %) 5(ة أعلى مؤھال
في كل تخصص لھ نظیر في الجامعات األردنیة ) االمتحان الشامل(الشھادة الجامعیة المتوسطة 

نظام (، شریطة أن ال یقل معدلھم في ھذا االمتحان )باستثناء تخصصات الطب وطب األسنان(
طلبة الذین یرغبون التجسیر إلى تخصصات ، باستثناء ال%)68(عن ) السنتین، ونظام الثالث سنوات

وأن یكون %) 70(الھندسة والطب البیطري وتخصص الصیدلة حیث یشترط أن ال یقل معدلھم عن 
 .فرع الثانویة العامة أو ما یعادلھا علمي فقط لتخصص الصیدلة

ً (مع مراعاة ما ورد في . ب ً في الجامعات األردنیة الر)أ/أوال سمیة من ، یجوز أن یقبل تنافسیا
لألعوام السابقة لعام القبول ) االمتحان الشامل(الناجحین في امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة 

ً (مما ورد في % 25الحالي ما ال یزید عن  من العدد المقرر للقبول في العام نفسھ على أن ال ) أ- أوال
 ال یوجد تعدیل  .یقل العدد ألي تخصص عن مقعد واحد

 ً نظام ) االمتحان الشامل(لطلبة الناجحین في امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة یسمح ل. أ: ثانیا
، التقدم بطلب لاللتحاق بالجامعات الرسمیة %68السنتین، ونظام الثالث سنوات بمعدل ال یقل عن 

ضمن البرنامج الموازي أو الدولي، والجامعات الخاصة مباشرة حسب الطاقة االستیعابیة لكل 
 وجد تعدیلال ی  .جامعة

یشترط على الطلبة الراغبین بالتجسیر الى تخصصات الھندسة والطب البیطري وتخصص . ب
وأن یكون فرع الثانویة العامة أو ما یعادلھا علمي فقط %) 70(الصیدلة أن ال یقل معدلھم عن 

 ال یوجد تعدیل  .لتخصص الصیدلة عند التقدم بطلب لاللتحاق بالجامعات األردنیة
 ً الطلبة من ذوي االعاقة الناجحین في امتحان ) من خالل وحدة تنسیق القبول الموحد(یقبل  .أ: ثالثا

نظام السنتین، ونظام الثالث سنوات بمعدل ال یقل عن ) االمتحان الشامل(الشھادة الجامعیة المتوسطة 
في التخصصات المناظرة لتخصصاتھم في الشھادة الجامعیة المتوسطة بالجامعات الرسمیة % 65

كما یمكن قبولھم في الجامعات . ، وذلك زیادة على العدد المقرر قبولھ)العادي(برنامج ضمن ال
 ال یوجد تعدیل  .الخاصة حسب الطاقة االستیعابیة لكل جامعة

یقوم الطالب بتسلیم التقاریر الطبیة إلى المراكز التي یحددھا المجلس األعلى لحقوق األشخاص . ب
ة المعتمدة والمشكلة من قبل وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ذوي اإلعاقة، وتقوم اللجنة الطبی

 ً باعتماد التقاریر الطبیة بعد التأكد من انطباق شروط اإلعاقة على الطلبة المجسرین والمستفیدین وفقا
یقوم . ب  .2018لألسس المعتمدة من رئیس المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة للعام 

الي بتشكیل لجنة من أطباء االختصاص وعضو من وحدة تنسیق القبول الموحد مجلس التعلیم الع
تكون مھمتھا مراجعة التقاریر الطبیة المقدمة من الطلبة ذوي االعاقة الراغبین باالستفادة من القبول 

  طلبة نیوز
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ضمن ھذه المقاعد عن طریق وحدة تنسیق القبول الموحد وتحدید التقاریر المطابقة لشروط 
 .دة من المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالتشخیص المعتم

یسمح لحملة شھادة دبلوم كلیات المجتمع ممن لم یشملھم نظام االمتحان الشامل، التقدم بطلبات : رابًعا
/ على البرنامج الموازي) باستثناء تخصصات الطب وطب األسنان(مباشرة للجامعات للتجسیر 

یة والجامعات الخاصة في التخصصات النظیرة، شریطة تقدمھم الدولي في الجامعات األردنیة الرسم
لالمتحان التأھیلي الذي تعقده جامعة البلقاء التطبیقیة لغایات التجسیر ونجاحھم فیھ بمعدل ال یقل عن 

باستثناء الطلبة الذین یرغبون التجسیر إلى تخصصات الھندسة والطب البیطري وتخصص %) 68(
وأن یكون فرع الثانویة العامة أو ما یعادلھا %) 70(یقل معدلھم عن الصیدلة حیث یشترط أن ال 
ً   .علمي فقط لتخصص الصیدلة یسمح للطلبة األردنیین حملة شھادة دبلوم كلیات المجتمع : رابعا

باستثناء (ممن لم یشملھم نظام االمتحان الشامل، التقدم بطلبات مباشرة للجامعات للتجسیر 
الدولي في الجامعات األردنیة الرسمیة / على البرنامج الموازي )تخصصات الطب وطب األسنان

والجامعات الخاصة في التخصصات النظیرة، شریطة تقدمھم لالمتحان التأھیلي الذي تعقده جامعة 
باستثناء الطلبة الذین %) 68(البلقاء التطبیقیة لغایات التجسیر ونجاحھم فیھ بمعدل ال یقل عن 

صات الھندسة والطب البیطري و تخصص الصیدلة حیث یشترط أن ال یرغبون التجسیر إلى تخص
 .وأن یكون فرع الثانویة العامة أو ما یعادلھا علمي فقط لتخصص الصیدلة%) 70(یقل معدلھم عن 

 ً یمكن للطلبة األردنیین الحاصلین على الشھادة الجامعیة المتوسطة من خارج المملكة . أ: خامسا
المؤسسة التعلیمیة التي تخرجوا منھا خارج المملكة التقدم بطلبات وبغض النظر عن معدلھم في 

/ على البرنامج الموازي) باستثناء تخصصات الطب وطب األسنان(مباشرة للجامعات للتجسیر 
الدولي في الجامعات األردنیة الرسمیة، والجامعات الخاصة في التخصصات النظیرة شریطة 

إضافة الفقرة   .عقده جامعة البلقاء التطبیقیة لغایات التجسیراجتیازھم االمتحان التأھیلي الذي ت
باستثناء الطلبة الذین یرغبون التجسیر إلى تخصصات الھندسة %) 68(بمعدل ال یقل عن : (التالیة

وأن یكون فرع %) 70(والطب البیطري وتخصص الصیدلة حیث یشترط أن ال یقل معدلھم عن 
 .الثانویة علمي فقط لتخصص الصیدلة

یكون التجسیر للطلبة الحاصلین على الشھادة الجامعیة المتوسطة من خارج المملكة في كل . ب
تخصص لھ نظیر في الجامعات األردنیة وفق قوائم التخصصات التي تقر لھذه الغایة، وفي حال عدم 
 ً وجود التخصص ضمن قوائم التخصصات، تقوم الجامعة المعنیة بتحدید التخصص المناظر وفقا

 ال یوجد تعدیل  .اد الدراسیة الواردة في كشوف العالماتللمو
 ً تقوم الجامعات األردنیة بمعادلة المواد التي درسھا الطلبة في مرحلة الدراسة الجامعیة : سادسا

%) 50(المتوسطة من داخل األردن وخارجھ على أن ال یزید عدد الساعات المعادلة على ما نسبتھ 
 ال یوجد تعدیل  .درجة البكالوریوسمن الخطة الدراسیة المعتمدة ل

 ً ال یسمح بالتجسیر للطلبة الذین تم قبولھم في كلیات المجتمع استثناًء من شرط فرع الثانویة : سابعا
ً ألحكام المادة   .من السیاسة العامة لقبول الطلبة في الكلیات الجامعیة المتوسطة) 8(وفقا

 ً ً األ. أ: ثامنا من ھذه السیاسة، وذلك ) أوالً (عداد المقرر قبولھا وفق یحدد مجلس التعلیم العالي سنویا
في ضوء أعداد الطلبة الناجحین في االمتحان الشامل، واألعداد العامة المقرر قبولھا في كل تخصص 

 ال یوجد تعدیل  .والتي تم تنسیبھا من قبل مجلس األمناء في كل جامعة
تدرس في كلیـات المجتمـع األردنیة إلى  تلتزم الجامعات األردنیة بالتجسیر للتخصصات التي. ب

التخصصات المناظرة لھا في الجامعـات األردنیـة بحسب القوائم التي تعدھا جامعة البلقـاء التطبیقیة، 
 ال یوجد تعدیل  .ویقرھا مجلس التعلیم العالي

 ً یع الطلبة بین تقوم وحدة تنسیق القبول الموحد في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بتوز: تاسعا
الجامعات األردنیة الرسمیة وفق المعدالت التنافسیة، وحسب األعداد المقررة للقبول في تلك 

 ال یوجد تعدیل. الجامعات وفق تسلسل رغباتھم
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 ً خمسة عشر ) 15(یكون بدل طلب االلتحاق للقبول في الجامعات األردنیة الرسمیة مبلغ : عاشرا
 ً ً أردنیا  ال یوجد تعدیل  .دینارا
ال یوجد   .یبت مجلس التعلیم العالي في الحاالت التي لم یرد فیھا نص في ھذه السیاسة: حادي عشر

 تعدیل
ُلغي ھذه السیاسة أي أسس أو قرارات سابقة تتعارض معھا: ثاني عشر   ال یوجد تعدیل  .ت
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 نولوجیا الحدیثة التك:  أبوحمور. التوسع في التعلیم العالي یقابلھ تأخر بالنوعیة د: أبو عرابي. د
 

، األمین العام السابق التحاد الجامعات 21/7/2019استضاف منتدى الفكر العربي، مساء یوم األحد 
واقع التعلیم العالي والبحث العلمي في الوطن ”سلطان أبو عرابي في محاضرة لھ بعنوان . د.العربیة أ
 ، تناول فیھا تطور التعلیم العالي وانتشار“العربي

 
% 40جامعة وتشكل  500ت في البلدان العربیة، بما فیھا الجامعات الخاصة التي یبلغ عددھا الجامعا

ً  1150من إجمالي العدد الكلي للجامعات العربیة الیوم الذي یصل إلى  جامعة حكومیة وأھلیة، مشیرا
كانات إلى بعض التداعیات والظواھر التي رافقت ھذا التوسع وأثره على جودة التعلیم العالي وإم

  .البحث العلمي
  

محمد أبوحمور، الذي أكد في كلمتھ . أدار اللقاء وشارك فیھ األمین العام لمنتدى الفكر العربي د
التقدیمیة أن قضایا التعلیم والتعلیم العالي العربي تشكل التحدي األكثر خطورة بشأن قدرة المنظومات 

امة البشریة المدربة والقادرة على التعامل مع التعلیمیة على رفد التنمیة المستدامة بعناصر االستد
ً إلى أن التكنولوجیا الحدیثة تتجاوز  التكنولوجیا في عھد الثورة الصناعیة الرابعة وما بعده؛ مشیرا
نظم التعلیم التقلیدیة وتتطلب توفیر مھارات تعتمد على اإلبداع والخیال، والتفكیر الناقد، وقابلیة للتنقل 

ً للربط بین التطویر التكنولوجي، وتحفیز االستثمار، والشراكة بین القطاع العام بین األعمال، وداع یا
ً مسؤولیة الجمیع في تھیئة البیئة التعلیمیة المناسبة  ً أیضا والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ومؤكدا

 .لمخرجات تتالءم مع متطلبات التنمیة والتحول إلى المجتمع المنتج واالقتصاد المعرفي
 
ملیون  400إن عدد سكان الدول العربیة یبلغ حوالي : سلطان أبو عرابي في محاضرتھ. ال دوق

ملیون  50سنة، وھذا النمو السكاني الكبیر یفرض إیجاد  25منھم أعمارھم اقل من % 60نسمة، 
ملیون طالب، نسبة  15، فیما نجد أن عدد الطلبة في الجامعات العربیة یزید على 2030وظیفة عام 

، في الوقت الذي تصل فیھ نسبة األمیین في الوطن العربي إلى حوالي %55ناث بینھم تزید على اإل
ً % 30وتشكل النساء ثلثي ھذه النسبة، بینما نسبة البطالة بین الجامعیین الشباب ھي % 60  .حالیا

 
من الناحیة  أبو عرابي أن التوسع الكّمي للتعلیم العالي في البلدان العربیة یقابلھ تأخر. وأضاف د

النوعیة في أغلب ھذه الدول، وخاصة عندما یُقارن ذلك مع الدول الغربیة الصناعیة أو دول جنوب 
ً أن التعلیم العالي والبحث العلمي یواجھان الكثیر من المشاكل والتحدیات  شرق أسیا؛ موضحا

ت، وضعف الكبرى، مثل عدم وضوح أولویات واستراتیجیات البحث العلمي، وعدم كفایة الوق
التمویل، وقلة الوعي بأھمیة البحث العلمي الجید، وقلة فرص التشبیك وقواعد البیانات، باإلضافة إلى 

 .محدودیة التعاون الدولي، وھجرة األدمغة العربیة إلى بالد الغرب
 

أبو عرابي في ھذا الصدد أن البحث العلمي في الجامعات العربیة ھو أكادیمي بحت، ومن . وبیّن د
ً أو مفقودة بین خطط البحث العلمي في الجامعات العربیة  أھم دوافعھ الترقیة، وأن الصلة ضعیفة جدا

ومتطلبات التنمیة في المجاالت المختلفة بسبب االنعزال التام للبحث العلمي في الجامعات العربیة عن 
داخل القطر الواحد  الوحدات اإلنتاجیة والقطاع الخاص، وغیاب التعاون والتنسیق فیما بین الجامعات

 .أو بین الجامعات العربیة

  6: رأي صال
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ً عن المعدل                  . كما أشار د ًف كثیرا أبو عرابي إلى أن التمویل العربي للبحث العلمي یتخل
 – 0,2العالمي لإلنفاق على البحث العلمي، فنجد ما یصرف على البحث العلمي یتراوح ما بین 

% 6- 4في الدول العربیة، بینما یتراوح ھذا االنفاق ما بین ) GDP(من ناتج الدخل القومي % 0,8
ونجد ان مساھمة القطاع الخاص للبحث العلمي في الدول المتقدمة . في الدول الصناعیة والمتقدمة

من تمویل تلك الدول، بینما نجد مساھمة القطاع الخاص في البحث % 80تصل إلى ما یزید عن 
ویصل عدد الباحثین العرب إلى حوالي .  من المساھمة الكلیة%  10تجاوز العلمي للدول العربیة ال ت

باحث لكل ملیون نسمة في الدول الغربیة  7000باحث لكل ملیون نسمة، فیما الرقم یصل إلى  500
 .أو دول جنوب شرق أسیا

 
النشر  من% 0,3في النشر العلمي العالمي ال تتجاوز ) دولة 22(إن مساھمة الدول العربیة : وقال

ً، وأن حصة دول  العالمي، بینما نجد أن إسرائیل تنشر أربعة أضعاف ما ینشره الوطن العربي مجتمعا
من النشر العلمي، وحصة الوالیات المتحدة األمریكیة تصل إلى % 34االتحاد األوروبي تتجاوز 

ً على عدم جاھزیة المنطقة العربیة للمنافسة في القرن31% ً قویا الحادي والعشرین،  ، مما یعد مؤشرا
فضالً عن أن معظم البحوث العربیة المنشورة ھي بحوث غیر علمیة وغیر تطبیقیة، وإنما ھي 
بحوث في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، وتنشر في مجالت عربیة محلیة لیس لھا اعتبار كبیر في 

  .ك مع باحثین وعلماء أجانبمعامل التأثیر العالمي وقسم كبیر من ھذه األبحاث العلمیة تنشر باالشترا
  

أبو عرابي إلى ھجرة األدمغة العربیة بوصف ھذه الھجرة من أكبر التحدیات لمعظم الدول . وتطرق د
من مجموع الكفاءات العربیة في مختلف المیادین تعیش % 35العربیة دون استثناء؛ فھناك أكثر من 

طلبة العرب الذین یدرسون في من ال% 54في بالد المھجر، وتشیر بعض الدراسات إلى أن 
الجامعات الغربیة ال توجد لدیھم الرغبة في العودة إلى أوطانھم للكثیر من األسباب السیاسیة 

  .واالجتماعیة، وفروق الحوافز والرواتب، وضعف البنیة التحتیة لمراكز البحوث في الدول العربیة
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أین استقالل ...وتغول الشمولیة...مس المؤسسیةط التعدیالت على قانوني الجامعات والتعلیم العالي

 الجامعة؟
  نبیل حداد. د

  
 

م، عّن إلسماعیل صدقي باشا الذي تمتع بصالحیات شمولیة لم یحظ بھا رئیس للوزراء 1932عام 
حزب ... "أن یصدر صحیفة تعزز وضع حزبھ المھزوز والمصطنع ... في تاریخ مصر الحدیث 

  ".الشعب : "، وكان اسم الصحیفة"الشعب
 

واتجھ نظر الباشا نحو طھ حسین العمید للتو لكلیة اآلداب لیكون رئیسا لتحریر الصحیفة العتیدة، 
اجتھادا من الباشا في أن الود المفقود بین الدكتور طھ والحزب المنافس لحزب صدقي باشا، أي 

  .سیجعل العمید یقبل بما سیعرضھ علیھ رفعة الباشا. الوفد
 

الدكتور طھ شیكا على بیاض للراتب الذي یرضیھ إضافة إلى موقع متقدم في  وعرض الباشا على
الحزب یضمن لھ الوزارة، ولكن األستاذ العمید رفض ھذه الرشوة المالیة السیاسیة وأصر على بقائھ 
ً إلى إحدى الوزارات، ولما أصر العمید  ً بنقلھ موظفا ً، فما كان من الباشا إال أن أصدر قرارا عمیدا

ً بفصلھ من الجامعةعلى ع   .دم تنفیذ قرار الباشا، أصدر األخیر قرارا
 

لم یقف األساتذة ساكتین إزاء ھذا االعتداء على استقالل الجامعة، فكان أن توالت استقاالت 
األكادیمیین الكبار من مصریین وأجانب وبدعم غیر مسبوق من األوساط الشعبیة بصرف النظر عن 

ذروة تقدیم رئیس الجامعة وشیخ األكادیمیین آنذاك لطفي السید استقالتھ مستواھا التعلیمي، وكانت ال
ً مع طھ حسین، تلمیذه السابق   .تضامنا

 
استقالل "وعاش المجتمع المصري آنذاك واحدة من معارك الرأي العام المجیدة، كان عنوانھا 

ً "الجامعة ً، ومعززا بقوة الرأي العام  ، انتھت بانتصار المؤسسیة وعودة العمید إلى موقعھ مكرما
  .المستنیر

 
أما الیوم، فإن وزارة التعلیم العالي عندنا تطلع علینا بتعدیالت على قانوني الجامعات األردنیة 

من شأنھا، وبجرة قلم، أن تطیح بالعدید من المكتسبات التي حققھا ھذان  2018والتعلیم العالي لسنة 
ِّرا عبر سلسلة من الخطوات القانونان اللذان طبخا على نار ھادئة لمدة سن تین على األقل، وأق

 .المؤسسیة والتشریعیة المدروسة
 

التي أعدت على عجل كما یتضح لكل متابع للشأن العام فقد تجاھلت ) المقترحة(التعدیالت الجدیدة 
على ما یبدو بعض الخطوات المؤسسیة من مثل تنسیبات المجالس الخاصة بكل جامعة من باب أخذ 

  .أیھا على األقلالعلم بر
 

مع االحترام لشخص الوزیر الحالي، ( ومن شأنھا كذلك أن تؤدي إلى إشھار سیف مصلت بید الوزیر 
 .فوق رقاب رؤساء الجامعات، وتجعلھم تحت رحمتھ ومعاونیھ) فالمقصود الصفة بمعناھا المجرد

 مقاالت 

  عمون
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ال قدر - ساتذة سوى جعلھمثم ماذا أضافت ھذه اآللیة المقترحة للتعامل مع من بلغوا السبعین من األ
 عرضة لالبتزاز وربما لإلذالل؟ - هللا

ألم یكن باإلمكان اللجوء إلى تعدیل األنظمة، وھي العملیة األسھل واألسلم، لتفادي أیة ثغرات وردت 
  ؟2018في قانوني 

 
وهللا ..مجزرة جدیدة بحق بعض الرؤساء وأعضاء مجالس األمناء؟...أم أن وراء األكمة ماراءھا

  .مأعل
 

 .في محو كل آثار المسؤول السابق؟ ونردد كذلك وهللا أعلم" ترامبیة"أم أن المسألة برمتھا سیاسة 
 :ھذه التعدیالت قد ال تقود سوى ألمرین

إضعاف المؤسسیة في آلیات اإلدارة الجامعیة، بل القفز من فوقھا واعتالء صھوة النشوة   .1
 .باإلطاحة یمینا ویسارا

 شمولیة لدى الجھات التنفیذیة العلیا، على حساب استقالل المؤسسة األكادیمیةتعزیر النزعة ال  .2
، وأن نعطي قوانیننا التي مرت بمراحلھا "العبث التشریعي"وبعد؛ فلعلھ آن األوان أن نكف عن ھذا 

لعلھا تحظى ... الدستوریة فرصتھا في التطبیق العملي، بل أن نعطي جامعاتنا فرصة اللتقاط األنفاس
  .ھة من االستقرار اإلداري والھدوء األكادیميببر
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  !لماذا اآلن؟.. تعدیل قانون الجامعات 
 طالل طلب الشرفات. د

  
لم یجف الحبر بعد على تعدیل قانوني الجامعات األردنیة، والتعلیم العالي والبحث العلمي واللذین تم 

علینا الحكومة بتعدیالت تتضمن إقرارھما في الزفیر األخیر من عمر حكومة الملقي؛ حتى أطلت 
ً ال یلیق عن الكثیر من الصالحیات التي أعطیت لمجلس األمناء والحصانة التي منحت لھ من  تراجعا
اإلقالة من قبل مجلس التعلیم العالي، والمتعلقة برئیس وأعضاء مجلس األمناء؛ بل أكثر من ذلك فإن 

یؤمنون بتركیز السلطة بید الحكومة، ومجالسھا ھذا التعدیل موسوم بلمسة واضحة للمحافظین الذین 
ً بأن التغییر، والتبدیل المتكرر لوزراء  المباشرة وفي مقدمتھا مجلس التعلیم العالي، والذي یبدو أیضا
ًج التطبیق، وأضحى المزاج والرغبة لھذا  التعلیم العالي قد أرھق اختبار التجارب، وانتظار نتا

ي یتم ترجمتھا بمشروع قانون یتم دفعھ بالحال وبانفعال صوب البرلمان الوزیر، أو ذاك ھي الغایة الت
 .لیلبي تلك الرغبة

 
ْردنیة یقصد منھ استئثار وزیر التعلیم العالي  التعدیل الذي جاء بھ مشروع قانون الجامعات اال

ً بالمطلق، مھما حاولنا تجمیل المشھد القانوني في إدارة المشھد األكادیمي للتعلیم العالي  منفردا
) 2004(بطریقة، أو بأخرى، ویعید إلى األذھان مجزرة اإلطاحة برؤساء الجامعات التي حدثت عام 

سبعة منھم على مقصلة رغبات آنیة لوزیر التعلیم العالي آنذاك ، دون  - وقتذاك-والتي راح ضحیتھا 
ادات األكادیمیة، والمسائل أن تتنبھ الحكومة في حینھا بأن القرار األكادیمي الصادر في القضایا، والقی

المرتبطة بشؤون التعلیم العالي تختلف بالتأكید عن القرارات الصادرة في القضایا اإلداریة، واألمنیة 
 ً  .التي تصدر عن وزارة الداخلیة مثال

 
ال أدري ما الذي أزعج الحكومة لتحرص على االستعجال في سحب صالحیات كثیرة من مجالس 

التي نجحت في اختیار رؤساء جامعات آل البیت، واألردنیة، ولم یتم اختبارھا  األمناء، تلك المجالس
ً كیف  بعد في تقییم الرؤساء، وممارسة صالحیاتھا الفنیة، واألكادیمیة، واإلداریة، وال ادري أیضا
سنلبي طلبات ورغبات وزیر التعلیم العالي القادم من قرارات وتشریعات، سیما وان االستقرار 

 .قد اضحى امنیة للساسة ورجال القانون على حد سواء التشریعي
 

ً عندما تحكمت من خالل مجلس التعلیم العالي في إنھاء خدمات  والسؤال؛ ھل احسنت الحكومة صنعا
رئیس وأعضاء مجالس األمناء، ولماذا ھذه الردة السریعة غیر المبررة؟، وھل ناقش مجلس الوزراء 

بل الدفع بھ الى اروقة البرلمان؟، وھل سنبقى أسرى الجتھادات مشروع القانون المعدل باستفاضة ق
 .الوزراء، ورغباتھم اآلنیة وربما أحالم ال تلیق برجال الدولة؟

 
مشروع التعدیل المنظور ھذه األیام في الدورة االستثنائیة لمجلس النواب في قانون الجامعات، وحتى 

ً س وى رغبة تحت الرماد لإلطاحة ببعض رؤساء مشروع قانون التعلیم العالي لم أجد لھ مبررا
الجامعات وتكرار مشاھد سابقة ال تلیق بحكومة أعلت من شأن، واستقالل الجامعات في بیانھا 
الوزاري من جھة، ولم تظھر حتى اللحظة أنیاب اإلقصاء واالستئثار المقیت لصالحیات تعھدت 

وأظن أن مجلس النواب لن یمررھا بسھولة،  الحكومة في تعزیزھا لمصلحة دیمقراطیة التعلیم العالي،
ولألمانة فقد استغربت أن دولة الرئیس وافق علیھا في مجلس الوزراء، ألني أدرك أن مضامنین 

 . النصوص المعدلة تخالف قناعاتھ بوضوح

  عمون
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الغریب أن الحكومة في التشریعات التي تقدمھا للبرلمان لم تعالج بعد قواعد المساواة في معاییر 

ً لتجارة التعلیم العالي، وسیطرة مالكي الجامعات الخاصة، وبعض االع تماد، ولم تضع حدا
وعلى األخص  -الممارسات، واالھم فقد اضحى من الواجب على الحكومة معالجة األعباء المالیة 

ولم تدرك بعد أن الكثیر من رؤساء مجالس األمناء، وأعضاء المجالس ال  - جامعات االطراف 
الستقالة إذا طلب منھم ذلك دون الحاجة إلى إفراد نصوص لإلقالة التي تشوه مضامین یمانعون من ا

استقالل الجامعة، وتحصر فلسفة التشریع في تلبیة رغبات وأھواء لنا قول في تفسیرھا على المدى 
المتوسط، والبعید، فالتعلیم العالي في األردن بحاجة إلى رویّة، وحكمة في المعالجة والنھوض، 

التعلیم العالي المؤذیة التي تحتاج لرؤى ثاقبة، وقرار وطني رصین ال یأخذ في )مافیات ( اجھة ومو
 .الفاسدین في ھذا القطاع شفقة، وال رحمة

  ....!!!وحمى هللا وطننا الحبیب من كل سوء
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 !التعلیم العالي لم نتأخر بل سبقنا اآلخرون
 مفضي المومني. د

 
یسیر بخطى بطیئة في مالحقتھ لركب التقدم، في مفھومنا واوضاعنا  التعلیم العالي في بلدنا 

وامكاناتنا لم نتأخر، فاالعداد بازدیاد وكذا التخصصات والجامعات والنشر العلمي بما یخص البحث 
العلمي، صحیح ان ھنالك مالحظات كثیرة وامور بحاجة إلصالح وتطویر وربما جراحة في نظامنا 

یة الخریجین نسبیا دون المستوى المطلوب، النقاط التي بحاجة الصالح التعلیمي، صحیح ان نوع
اشرت لمعظمھا في مقال سابق واصبحت معروفة، واعتقد ان ذھنیة وتصریحات وزیر التربیة و 
التعلیم والتعلیم العالي تخبرنا كل صباح ان ھنالك ثورة بیضاء تلوح في األفق، وما نرجوه ان ال تقف 

بقضیة تغییر رؤساء الجامعات، مع ایماني ان التغییر ھو من سمة النظم األصالحات وتختزل 
الناجحة، لكن ما الفائدة من تغییر رئیس جامعة بآخر اذا استمرت القضایا المالیة والقوانین تشل ید 

  .الكادیمي نحو التطور والعالمیة،الرئیس عن إدارة المشھد ا
  
ء تطویر التعلیم العالي بعملیة تغییر رؤساء الجامعات فقط، ن اآلن اقولھا لمعالي الوزیر اذا تم اجتزام

وتغییر بعض المواد في قانون الجامعات وقانون التعلیم العالي دون النظر الى منظومة التعلیم 
والتعلیم العالي ككل متكامل والوقوف على كل صغیرة وكبیرة تحد من تقدمنا، فسنرجع لنفس المربع 

ما ! عالجات العقیمة والتي كانت ارتجالیة ولم تغیر في المشھد اال واجھتھالسابق والذي سبقھ من الم
نرجوه من معالي الوزیر والذي نتأمل منھ الكثیر بمساعدة جمیع اطراف المعادلة، ان یكون التطویر 
والتصحیح كلیا شامال متكامال، یشمل الحوكمھ والتمویل والتشریعات والتركیز على كل الجامعات 

  . خاصة منھا، النھا في النھایة جامعات وطنیةوبالذات ال
  

ما ادعوا الیھ ان یعود معالي الوزیر للقاعدة، اساتذة الجامعات والطلبة واالھالي، بالطریقة المناسبة، 
واقترح منصة الكترونیة تستقبل اقتراحات اساتذة الجامعات والطلبة واألھالي والقطاع الخاص، 

الخلل واخذ تغذیة راجعة من المیدان وعكس كل ذلك باصالحات  للتعرف بطریقة مباشرة على اوجھ
نعم لم نتأخر ولك غیرنا سبقنا بعد ! جادة وعملیة ضمن اطار زمني مؤسسي، ال ینتھي بذھاب الوزیر

ال تنفع الھرولھ … ان كنا نتقدم الجمیع، التطور التكنولوجي وحركة العالم نحو التطور ال تنتظر احدا
حمى هللا … نحو التقدم، علینا ان نحسن اختیار اسالیبنا وادواتنا في التغییر مع من یمتطي الریح

  .األردن
  

  طلبة نیوز
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 »سمیة أنموذًجا«جامعاتنا بخیر 

 نسیم عنیزات
  

في لقاء جمعنا مع رئیس جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا استمعنا منھ الى معلومات وانجازات 
ن لدینا ما نفاخر بھ، واننا نسیر في طریق واتجاه نستطیع نؤكد با 1991للجامعة التي تاسست عام 

  .صحیحین 
 

جامعة حققت خالل مدة زمنیة لیست بطویلة الكثیر من االنجاز والمراكز العلمیة على المستوى 
االردني والعربي والعالمي في مجاالت علمیة كثیرة وعدیدة، مكنھا من الحصول على اعتماد بعض 

ثة حالة من التشابك معھا وعددا من اتفاقیات التعاون العلمي وتبادل الجامعات الدولیة العریقة محد
  .الزیارات الطالبیة 

  
ولیس من باب االعالن او التسویق لھذه الجامعة غیر الربحیة التي ال تحتاج لھ، فانجازاتھا تتحدث 

  .بالمئة 100الى  25عنھا وتسوقھا، فھي تمنح طالبھا منحا تتراوح بین
 

في بعض الجامعات االمریكیة الذي  2/ 3او  2/ 2عتماد العالمي لھا من خالل نظام ان التقارب واال
یمكن الطالب بعد دراستھ لمدة سنتین ھنا ان یلتحق في بعض الجامعات االمریكیة ویدرس سنتین فقط 
لیحصل على شھادتي بكالوریوس معتمدتین اما الثاني فھو البكاوریوس والماجستیر وھذا اكادیمیا ال 

تي عبثیا او بناء على عالقات شخصیة انما نتیجة ابحاث ودراسات علمیة تنشر في المجالت یا
مدرسا وانسجامھا مع المعاییر  133العالمیة یقدمھا اعضاء ھیئة التدریس فیھا الذین یقارب عددھم 

  العالمیة، الیست ھذه شھادة وتسویق لھا؟
 

اھتمامھا في البحث العلمي وحصول طلبتھا على  ان التقدم والصعود العمودي لھذه الجامعة من خالل
كثیر من الجوائز في المسابقات المحلیة والعربیة التي تزداد كل عام لھو دلیل اخر باننا في مؤسسة 

  .علمیة بحثیة عالمیة
 

ان معظم خریجیھا یلتحقون في سوق العمل خالل ستة اشھر من تخرجھم وذلك لتنوع الیة التدریس 
ع الواقع ومواكبة التطور العالمي حیث یشارك القطاع الصناعي والتكنولوجي في وانسجام خططھا م

  .الخطط والبرامج التي تمزج مع التطور، وھذا دلیل اخر ال یحتاج الى دعایة 
 

طالب وخریجیھا یعكسان حقیقة الجامعة من  3200ان الواقع و طبیعة طالبھا الذین ال یزیدون عن 
ناھج متقدمة في المجاالت المنھجیة والال منھجیة ، لتجد نفسك عندما الداخل وما تقدمھ لھم من م

تتحدث مع احدھم سواء كان على مقاعد الدراسة، او في سوق العمل امام مخترع او عالم لدیھ الكثیر 
من العلم والمعرفة، ال ھم لھ اال العلم واالختراع والتطور، ویسجل لجامعة سمیة بعدھا وعدم اقتراب 

  . نف او تنمر طالبي داخل اسوارھا اي حالة ع
  

الن الكل لدیھ ما یشغلھ وبسابق الزمن لینھل من العلم او لیحصل على منحة عالمیة او براءة اختراع 
یمضي سنوات دراستھ متنقال بین كلیاتھا االربع في مجاالتھا المختلفة التي تحمل اسماء ملوك االردن 

الكھربائیة وكلیة الملك الحسین لتكنولوجبا المعلومات وكلیة  وھي كلیة الملك عبدهللا الثاني للھندسة
  .الملك طالل لالعمال والتكنولوجیا وكلیة الملك عبدهللا للدراسات العلیا 

  15: الدستور ص
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ان بصمات الجامعة واضحة من خالل ابحاثھا وتطبیقاتھا في مجاالت عدیدة من خالل المؤسسة االم 
  .تي تترجم الكثیر منھا في مؤسساتنا الوطنیةوالراعیة لھا الجمعیة العلمیة الملكیة ال

 
وال ننسى دورھا في متابعة طالبھا وخریجیھا في سوق العمل و تامین منج دراسیة لھم وھذا ایضا  

  .یسجل لھا وال یحتاج الى دعایة او تسویق
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 كن قائًدا شامالً وواجھ ھزازي الذنب

  مھند مبیضین.د
 

ُظھر مقالة علمیة في خدمة ھارفرد  ً السلوب البحث االستطالعي، وشملت ت ُجریت وفقا بزنس، والتي أ
عینة جرى استطالع رأیھا  4000مقابالت لعینة واسعة من المستجیبین، وشملت األسئلة أكثر من 

حول سیاسات الشمول، أن المؤسسات تسعى الیجاد القائد الشامل، والقائد الشامل یتمیز بصفات عندة 
افي وااللتزام بالوضوح، والتعاون، وإخبار اآلخرین بنقاط ضعفھ وعدم منھا التواضع والذكاء الثق

  . خبرتھ، وما یجب أن تكون علیھ معرفتھ، بأدق التفاصیل أو بما یحتاج إلیھ من خبرة
 

والقائد الشامل، یُجالس صغار الموظفین ویستمع إلیھم، ویناقشھم ویشاركھم افراحھم، وینتصر لھم، 
لقائد غیر الشامل، ھو متسلط على اآلخرین، ویھمل وجھات النظر البدیلة، أما ا. ویعزز روح األسرة

وال یواجھ االخطاء، ویتسّم بضعف القدرة على الـتأثیر، ورسم ھالة حولھ مصطنعة، وبالتالي ھو 
  .عبء على المؤسسة وعلى منتسبیھا

 
منحوك أشیاء جدیدة لكي تكون قائدا شامال، احرص على أن تستمع لآلخرین المختلفین عنك، ھؤالء ی

ً باھل  ال تعرفھا، یخبروك بتجارب جدیدة، قد ینتقدوا اجراء اتخذتھ بحق العمل، النك قد تكون محاطا
، وال تأبھ ألحد من مسؤولیك األعلى منك درجة، خاصة إذا كنت على »ھزازین الذنب»الطاعة و

رصتك الدراك قوتك حق وتدافع عن ھیبة المؤسسة ومصالحھا، ھنا تتحقق من تأثیرك وتكون ف
  .ببصیرة واضحة

 
ً لمن یقولون عطوفتك سعادتك ما تقوم بھ األفضل، فقد یكون األفضل ھو ما یقوم بھ : ال تستمع كثیرا

فني صغیر أو عامل صیانھ أو طالب، وامنح الناس المختلفین عنك الفرصة بحوار معك، في جانب 
أي رأي مخالف، اھتم بحیاة عامل المكتب المبنى او فوقھ او على مكتب احدھم، وتمنع عن تھمیش 

مثال، اسألھ عن زوجتھ واطفالھ، عن بیتھ الجدید، عن رسوم ابنھ في الجامعة، وراقب باھتمام الخدمة 
  . التي یؤدیھا الفریق، ونظافة المبنى، وكمیات الورق المھدور

 
دح كل یوم، وحاول أن ال تقلق من المختلفین معك وحول عملك، بل اقلق من الذین یكیلون إلیك الم

تصل بعد نھایة الدوام إلى ھدف یكمن في جعل الموظف یأتي متحمسا في الیوم التالي للعمل، راقب 
ً قبل كل شيء، واحِم موظفیك النك إذا لم تستطع كمن یسقط امام  وعاقب وال تتھاون، لكن ُكن انسانا

  .نظر زوجتھ حال عجزه عن حمایتھا من البصاصین
س، اجلعھم یثقون بك، وذات صباح، وزع مقالة على الموظفین في صلب بدد مخاوف النا

تخصصھم، او حتى قصیدة من شعر أبي الطیب المتنبي أو محمود درویش، أجعل األنسنة في العمل 
لكن اھتم بالتفاصیل الصغیرة كي ال تضیع االمور . حالة، وقرر ان تلتزم مبادئ انسانیة في العمل

  .الكبیرة
ر من أحد، وإذا عشت على االنتظار، ستكون قد توھمت أنك مھم، الشكر سیكون حین ال تنتظر الشك

تجد من یلقاك بعد العمل ویقول لك كنت قادرا على خدمة الناس، غالبا ما یكون أفضل شكر یوجھ 
 . الیك، یكمن في القدرة على خلق قیادة شابة بدیلة وتأھیل فریق جدید من بعدك

خلق وظیفة جدیدة لمھام مؤسستكم وبالتالي موظفیك، وال تنسى ان  اخیرا، قدر االنجاز وحاول
  .الحوافز یجب ربطھا باألداء

  36: الدستور ص –عمون 
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 جواء حارة وینصح بعدم التعرض الشعة الشمسأ.. الثالثاء 
  

 .درجات مئویة 4- 2توالي درجات الحرارة ارتفاعھا، لتصبح أعلى من معدالتھا االعتیادیة بحدود 
 

ً ن ً في االغوار والبحر المیت والعقبة والمناطق ویكون الطقس حارا ً في عموم المناطق، وحارا سبیا
 .الصحراویة

 
 .وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة

 
خفیف : حالة البحر وارتفاع األمواج -. شمالیة غربیة معتدلة السرعة: الریاح -: وفي خلیج العقبة

 .درجة مئویة 26: میاه البحردرجة حرارة سطح  -). سم 10- 5(ارتفاع الموج 
 

 التوصیات
ینصح بعدم التعرض المباشر والطویل ألشعة الشمس في فترات الذروة والممتدة من الساعة الحادیة 

 ً ً وحتى الخامسة عصرا  .عشرة صباحا
 

 ً  لیال
یكون الطقس أكثر حرارة من المعتاد مع ساعات اللیل األولى، یمیل إلى االعتدال أثناء ساعات اللیل 

 .المتأخرة والصباح الباكر
  .وتكون الریاح شمالیة غربیة خفیفة إلى معتدلة الُسرعة

  عمون

 حالة الطقس
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  بعد عودة األھل -بسام أحمد الشكعة  -
  الصویفیة -إیلیا أدیب موسى عید  -
  شارع الھاشمیین -حمداهللا درویش مرمش  -
  ضاحیة األقصى  - ھند عبدالمجید دندیس  -
  سلوانجمعیة  - منیرة حسن یاسین  -
  إربد -عوض سلیمان ارشیدات » محمد أبوالھدى« -
  مادبا - انطون روفائیل الیاس الخزوز  -
  

  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

  عمون


